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WAT MO ET DAT KOST EN?

Een fuif
Hoe hebben we dit
berekend?
Bij de berekeningen van de
Gezinsbond werd een aantal
veronderstellingen gemaakt.
We gingen ervan uit dat kinde
ren gemiddeld tot hun 22ste
kinderbijslag krijgen. In prin
cipe kan dat tot de maand
waarin het kind 25 wordt. Een
maal ze werken, wordt er geen
kinderbijslag meer uitgekeerd.
We gingen ervan uit dat het
leeftijdsverschil tussen de
kinderen twee jaar bedraagt.
Hoe groter het verschil, hoe
lager de kinderbijslag in het
oude systeem. Als de leeftijds
verschillen groot zijn, geniet u
minder lang de hogere bijsla
gen voor het tweede, derde of
vierde kind. Bij de berekening
werd geen rekening gehouden
met sociale toeslagen en ande
re premies. (dds)

gelden er nieuwe bedragen: 51 eu
ro per kind voor gezinnen met één
of twee kinderen en 61,20 of 81,60
euro per kind voor gezinnen met
drie kinderen of meer, afhankelijk
van het gezinsinkomen.
De zorgtoeslag voor kinderen
met een handicap blijft behouden
tussen 82,37 en 549,12 euro per
maand, afhankelijk van de ernst
van de aandoening. De nieuwe re
geling voor wezen is minder gun
stig. Wie op 1 januari 2019 al wees
waren, verliezen echter niets om
dat ze in de oude regeling blijven.

Wie combineert,
krijgt minder
Door het afschaffen van de op
lopende kinderbijslagen krijgen
de grote gezinnen die in de toe
komst gesticht worden, een pak
minder. Een gezin met drie kinde
ren krijgt in de toekomst over de
gehele periode 22.636 euro min
der dan een gezin dat vandaag al
bestaat, leren berekeningen van
de Gezinsbond (zie grafiek). Voor
vier kinderen bedraagt het ver
schil 50.177 euro, of bijna 50 euro
per kind per maand.
Gezinnen met één of twee kin

En in Brussel?
In Brussel wordt vanaf 2020
het basisbedrag 150 euro per
kind. Vanaf 12 jaar wordt dat
160 euro, behalve voor het eer
ste kind. Wie een gezins
inkomen heeft van minder dan
50.000 euro bruto per jaar,
krijgt bijkomende toeslagen, af
hankelijk van het inkomen, het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Wie door de hervorming kin
derbijslag zou verliezen, heeft
recht op de oude bedragen. In
tegenstelling tot Vlaanderen be
schikt Brussel over een reken
module die toelaat te bereke
nen hoeveel kindergeld u krijgt
vanaf 2020.
famiris.brussels

deren zijn in het nieuwe systeem
beter af. Zij krijgen respectievelijk
13.937 en 4.905 euro meer.
De gezinnen die beide syste
men combineren – doordat ze kin
deren hebben die voor en na 2019
geboren zijn – komen er het be
kaaidst vanaf. Zij krijgen immers
de lagere oude bedragen voor hun
eerste kinderen, maar niet de ho
gere oude bedragen voor de vol
gende. ‘Zij combineren het slecht
ste van beide regelingen’, zegt Yves
Coemans van de Gezinsbond. ‘We
ijveren ervoor om hen te laten
compenseren.’ Een uitzondering
hierop zijn gezinnen met drie kin
deren en een gezinsinkomen tus
sen 30.984 en 61.200 euro. Door
dat zij nu in het nieuwe systeem
wel een sociale toeslag kunnen ge
nieten, krijgen ze in totaal meer
kinderbijslag. Dat geldt ook voor
wie vandaag al drie kinderen
heeft, en nog een kind bijkrijgt
vanaf 2019.

Nieuwe samenstelling
In het verleden was het moge
lijk om een hogere kinderbijslag
te genieten door nieuw samenge
stelde gezinnen te laten samen
smelten, en dus als groter gezin
door te gaan. In de nieuwe rege
ling heeft dat geen zin, want elk
kind krijgt evenveel. Maar ook
voor nieuw samengestelde gezin
nen met kinderen die voor 2019
geboren zijn, heeft dat geen zin
meer, stelt Coemans. Op 31 de
cember 2018 wordt immers de fo
to gemaakt en vastgelegd welke
rang een kind krijgt. Wie bijvoor
beeld het tweede kind is, kan in
een nieuw samengesteld gezin
niet plots het derde kind worden
en een hogere bijslag genieten.

Uitgebreidere premies
In het groeipakket zitten er ook
een aantal toeslagen die los van de
maandelijkse kinderbijslag wor
den uitbetaald. Een nieuwkomer
is de kinderopvangtoeslag. Die
wordt uitbetaald voor kinderen
die naar een vergunde Vlaamse
crèche of onthaalouder gaan (zon
der inkomenstarief ) en bedraagt
3,23 euro per dag en per kind.
Voor een halve opvangdag wordt
dit bedrag gehalveerd.
Ook nieuw is de toelage voor
kleuters van 3 en 4 jaar oud. Die
bedraagt 132,60 euro en wordt
jaarlijks uitbetaald. Hiervoor is
vereist dat het kind naar een
Vlaamse kleuterschool gaat. Voor
4jarigen geldt bovendien dat ze
regelmatig aanwezig moeten zijn.
De schooltoelagen voor het ba
sis en het middelbaar onderwijs
worden herdoopt in ‘selectieve
participatietoeslagen’. ‘Deze toe
slagen zijn niet gebonden aan de
woonplaats van het kind’, zegt
Patrick Bils. ‘Alle kinderen die in
geschreven zijn in een Vlaamse
kinderopvang of onderwijsinstel
ling komen in aanmerking. Dat
betekent dat ook Brusselse kinde
ren deze toeslag kunnen krijgen.’
Ieder jaar in augustus ontvan
gen ouders een extra toelage om
de start van het nieuwe schooljaar
te bekostigen. Voor kinderen van
0 tot 4 jaar bedraagt de school
bonus vanaf 2019 20,40 euro. Die
loopt op tot 61,20 euro voor kinde
ren tussen 18 en 24 jaar.

€1.471
STEFANIE VAN DEN BROECK

U twijfelt misschien nog naar welke fuif
u zult gaan om de nieuwjaarsnacht legenda
risch te maken. Een tip: organiseer er (vol
gend jaar) gewoon zelf een.

De locatie

voor de onbezoldigde helpers’. Dit is een
schatting voor een fuif met vijfhonderd aan
wezigen en tien vrijwillige helpers.

Security
Steden en gemeenten bepalen zelf of pro
fessionele security noodzakelijk is bij fuiven.
Bij PAS Security betaalt u voor een avond
ongeveer 250 euro per medewerker. Voor
een fuif met vijfhonderd bezoekers zijn twee
medewerkers voldoende, waardoor u dus
500 euro zou moeten betalen.
Maar ook hier is een goedkoper alterna
tief, weet Van Lancker. ‘Als de gemeente het
toelaat, kan de vereniging ook vrijwilligers
inzetten voor de security. Al zijn er wel wat
voorwaarden: ze moeten een link hebben
met de organisatie (als je een schoolfuif or
ganiseert, mag het bijvoorbeeld een ouder
zijn), ze mogen dat maximaal vier keer per
jaar doen en ze moeten ook een
blanco strafblad hebben.’

Een fijne fuifzaal is cruciaal voor de feest
vreugde. Daar gaat u het best tijdig naar op
zoek, weet An Van Lancker, beleidsmede
werker bij De Ambrassade. ‘Vergelijk goed:
is er voldoende materiaal aanwezig (geluids
en lichtinstallatie, een toog …) en is de zaal
goed verzekerd? In de brandverzekering
moet bijvoorbeeld staan dat de eigenaar
“afstand van verhaal” doet. En in de meeste
zalen zou er ook een verzekering Objectieve
aansprakelijkheid na brand en ontploffing
moeten zijn.’
De prijs van fuifzalen varieert enorm. In
Mechelen kunt u bijvoorbeeld De
Loods huren: voor de halve
zaal (600 personen) betaalt
Promotie
u (als nietMechelaar of
als Mechelaar ouder dan
Om te maken dat er
30 jaar) 300 euro. In
wat volk naar uw fuif
Kapellen bedraagt de
komt, moet u reclame
huurprijs van zaal
maken. Wij vergele
Eskapade (500 perso
ken de prijzen bij
nen) tussen 75 en
twee bedrijven:
300 euro. In Aalst
Printbirdie en Max
kost fuifzaal Cinema
Event. Voor 10 affi
(400 personen) in het
ches op A2formaat
weekend 750 euro. Er
betaalt u gemiddeld
zijn wel verminderde
43 euro. Voor 250 flyers
tarieven, onder meer
op A5formaat 40,5 euro.
voor jongeren. En in Leu
De gemiddelde prijs van
ven kost The Social Club
500 inkomtickets bedraagt
(300 personen) 230 euro, al
© hh
47 euro. En voor 500 polsband
komt daar nog 50 euro voor een
jes van tyvek is dat 42 euro. Dat
licht en geluidsinstallatie bij.
brengt het totaal op 172,5 euro.
Bij de meeste zalen kunt u kiezen tussen
Wel nog een waarschuwing: kies voor affi
zelf schoonmaken of dit uitbesteden: bij de
ches die kleiner zijn dan 1 vierkante meter.
ze zalen kost dat gemiddeld 180 euro. Drank Anders moet u ook nog affichetaks betalen:
moet u meestal aankopen via de zaal. Als u
50 cent per vierkante meter.
toch met een eigen brouwer werkt, betaalt u
Sabam
vaak een forfait. Omdat u de drank (met
winst) verkoopt, nemen we dit niet op in de
U wilt op uw fuif natuurlijk fijne muziek
berekening.
draaien en het is maar fair dat de makers
daar ook wat aan verdienen. Voor de auteurs
De dj
gebeurt dat via Sabam, vertelt persverant
Ons land telt honderden dj’s, elk met hun woordelijke Olivier Maeterlinck. ‘Tien dagen
eigen prijzen. Op de website djs.be of vi.be
voor de fuif moet je een aanvraag indienen
vindt u een mooi overzicht, met de nodige
via onze online applicatie. Na de fuif moet je
prijscategorieën. De meeste dj’s vragen tus
de omzet aangeven: de vergoeding bedraagt
sen 250 en 500 euro voor een set. Voor een
10 procent van de brutoontvangsten. Er is
afwisselende fuif kunt u er twee inhuren,
wel een minimumvergoeding, die wordt be
wat voor 750 euro zeker mogelijk is.
paald op basis van de toegangsprijs en de
grootte van de fuifzaal. Voor de meeste fui
Vrijwilligers
ven (met een ticketprijs tot 10 euro en een
Op uw fuif moet natuurlijk bier worden
zaaloppervlakte tot 300 vierkante meter)
getapt, tickets worden verkocht en nadien
wordt 40 tot 300 euro betaald.’
moet alles weer worden schoongemaakt.
Daarnaast is er nog de billijke vergoeding,
Tenzij u zich blauw wilt betalen aan perso
voor de artiesten en producenten van mu
neel, kunt u (als vereniging) werken met
ziek. ‘Die is vaak in de huurprijs van de zaal
vrijwilligers. ‘Je kunt hen een forfaitaire kos inbegrepen’, vertelt Van Lancker. ‘Zij betalen
tenvergoeding uitbetalen, die bedraagt dit
een jaartarief en verrekenen dit door in de
jaar maximaal 34,03 euro per dag’, vertelt
huurprijs. Controleer dit zeker, want als dit
Van Lancker. Maar vaak worden vrijwilligers niet het geval is, kan de prijs oplopen tot
op fuiven bedankt in natura, met een etentje honderden euro’s.’
achteraf bijvoorbeeld. Wél verplicht is dat ze
Besluit
verzekerd zijn, voor lichamelijke schade bij
henzelf of derden bijvoorbeeld. Als je de fuif
Als u zelf de handen uit de mouwen
als feitelijke vereniging (zonder winstoog
steekt (en u vrijwilligers vindt die hetzelfde
merk) organiseert – als buurt of ouder
willen doen, gratis en voor niets), dan kunt
comité bijvoorbeeld – dan kun je hiervoor
u voor 1.471 euro een fuif organiseren voor
een beroep doen op de gratis verzekering
300 à 600 mensen. De iets luxueuzere versie
voor vrijwilligers van de Vlaamse overheid.’
(met vrijwilligers die u vergoedt en zelf ver
Wie zelf zo’n verzekering moet afsluiten,
zekert, twee securitymensen en schoonmaak
moet volgens Kelly Schamphelaere van de
kosten) kost gemiddeld 2.651 euro.
Federatie voor Verzekerings en Financiële
tussenpersonen rekenen op zowat 160 euro
De redactie gaat bij deze kostenberekening uit van
voor de verzekeringen ‘Burgerlijke aanspra
een aantal hypotheses. Het gepubliceerde
kelijkheid en rechtsbijstand’ en ‘Ongevallen
totaalbedrag is dus een raming.

